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Trefwoord
Contact: Over ontmoeten en contact leggen. Over ontmoetingen die je raken en betekenis geven.
Opsporing verzocht: Over wat verloren is geraakt en gezocht moet worden.
Over de zorg voor dingen en mensen die ons dierbaar zijn.
Klasse!Nieuws!
Woensdag 9 januari a.s. ontvangt u de derde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in
januari in een bepaalde groep aanbieden en waar nodig ook hoe we dat doen. Het biedt ouders/verzorgers
de mogelijkheid om ook thuis de leerstofonderdelen bespreekbaar te maken of waar nodig hulp te bieden.
Met deze nieuwe vorm van informatievoorziening willen we de betrokkenheid tussen school en thuis een
fikse impuls geven.
Inspectiebezoek (Hoera!)
Op 11 december jl. hebben we de hele dag twee onderwijsinspecteurs op school mogen begroeten. Op de
beide locaties samen zijn zestien van de tweeëntwintig groepen bezocht. Dit allemaal om een goed en
compleet beeld te krijgen van de onderwijskwaliteit die we op cbs AquaMarijn bieden. Veel aandacht is ook
besteed aan de wijze waarop we de leerlingenzorg vormgeven. Er zijn gesprekken gevoerd met de
locatieteams, met de intern Begeleider en met de directie. Ook zijn alle opbrengsten (leerlingscores) in kaart
gebracht. Aan het eind van de dag zijn alle bevindingen gecommuniceerd in aanwezigheid van het bevoegd
gezag van de school. Al met al een zeer intensieve dag. Maar het was ook een dag met een heel fraai
randje. We krijgen als nieuwe basisschool met een nieuw administratienummer gelijk het zogenaamde
'basisarrangement'! Aanvullend of extra toezicht is niet nodig en de inspectie spreekt haar vertrouwen uit in
de door ons geboden onderwijskwalteit! Als schoolteam hebben we dit succes samen buiten de deur even
gevierd. Er is en wordt heel veel werk verzet en een klein feestje was daarom ook dik verdiend!
Excellent Leren (de voortgang)
U heeft al kunnen lezen dat we gestart zijn om beleid te ontwikkelen t.a.v. leerlingen die zich meer dan
gemiddeld ontwikkelen. In onderwijsjargon spreken we dan van beleid t.a.v. Excellent Leren. Na een eerste
scholingsbijeenkomst zetten we nu de eerste praktijkstappen. Een intake-/screeningsformulier wordt
ontwikkeld om binnenkort vast te kunnen stellen of er bij leerlingen sprake is van meer- of hoogbegaafdheid. We oriënteren ons momenteel op de juiste, extra in te zetten, middelen, materialen en aanpakken.
Daartoe worden ook andere basisscholen bezocht waar we goede voorbeelden hopen te zien. Na overleg
met één van onze gezinnen doorlopen we een pilot om te kijken hoe ons ontwikkelde instrument uitwerkt in
de praktijk van alle dag. Hoewel er nog veel te doen is leek het ons goed om u toch even van de voortgang
op de hoogte te stellen.
Huiswerkbeleid
Vanuit veel ouders kwamen er vragen naar het huiswerkbeleid op school. We hebben daarom schoolbreed
alle afspraken in kaart gebracht en dit verwerkt in een document Huiswerkbeleid. Naast een overzicht van
tijdsbesteding en vakgebieden staat ook beschreven waar ouders een belangrijke taak kunnen vervullen in
de ondersteuning bij huiswerkopdrachten. Binnen de MR is het huiswerkbeleid positief gewaardeerd. U
vindt het document Huiswerkbeleid op onze website (onder Informatie>Documenten).
Ontruimingsoefening locatie Gravenburg
Op 12 december heeft de locatie Gravenburg een ontruimingsoefening gehad. De bedrijfshulpverleners
hebben na afloop met een aanwezige brandweerexpert geëvalueerd. We konden concluderen dat we in nog
geen 6 minuten met alle instellingen en leerlingen buiten waren. Een zeer geslaagde oefening!
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Bereikbaarheid Locatie Reitdiep
Graag lopend of op de fiets!! Wat waren we blij met de komst van een school in de eigen wijk! Uw kind kon
nu lopend of met de fiets naar school. Helaas merken we in de praktijk dat er nog veel ouders zijn die hun
kind met de auto naar school brengen. Dit geeft parkeeroverlast, met name wanneer auto's in de berm aan
de Hoogeweg geparkeerd worden. Het lijkt ons een goed voornemen om, waar mogelijk, autovrij het nieuwe
jaar in te stappen (of te fietsen)!
Klachtenregeling en contactpersoon
De klachtenregeling van onze schoolvereniging is nagenoeg klaar. We hopen deze VCOGKlachtenregeling z.s.m. op onze website te kunnen plaatsen. Voor cbs AquaMarijn hebben we via de MRoudergeleding wel alvast een contactpersoon aangesteld: Yoke Doornbosch. We maken voor Yoke een
nieuw e-mailadres aan: contactpersoon@cbsaquamarijn.nl. We hopen dit over een maand (eind januari
2013) te hebben geregeld.
Personele inzet na de kerstvakantie
Door o.a. terugkeer na bevallingsverlof, inzet van ouderschapsverlof en de opname van BAPO-verlof zullen
er na de kerstvakantie een aantal personele mutaties plaatsvinden. Even alle wijzigingen op een rijtje die in
de groepen zichtbaar zijn:
- Peter Verheul werkt momenteel al op woensdag in groep G5a en krijgt daarvoor een vaste aanstelling.
- Shona de Kort wordt een dagdeel benoemd voor individuele leerlingondersteuning.
- Juf Lisanne werkt op de woensdagen na de vakantie in groep G4b van de locatie Gravenburg.
- Juf Jacqueline blijft na de terugkeer van juf Susan op de woensdagen werken in groep G1/2c.
We zijn blij dat er hierdoor geen ingrijpende wijzigingen hoeven plaats te vinden. De nieuw benoemde
leerkrachten heten we natuurlijk meer dan van harte welkom. Fijn dat ze ons schoolteam komen versterken.
Wijziging datum inloopmiddag
De inloopmiddag van 17 april 2013 is i.v.m. een scholingsmoment verplaatst naar maandag 15 april.
Kerstnachtdienst voor kinderen in de Nieuwe Kerk
Op maandag 24 december 2012 om 19.00 uur organiseert de Nieuwe Kerk in Groningen een
kinderkerstnachtdienst voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt de kerk
omgetoverd tot een kerststal. Dit keer met een echt ezeltje! Amateurtoneelspelers en gemeenteleden
vertolken de rollen van de ezel, de herders, de engelen, de wijzen en natuurlijk Jozef en Maria en hun
pasgeboren kindje Jezus. Muziek speelt een belangrijk rol in de dienst. Het Jeugd Symfonie Orkest van de
muziekschool Groningen begeleidt de samenzang. Meer informatie: Alexander Brands, tel. 050 - 8532123
Vrijwillige Ouderbijdrage, namens de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad
Beste ouders en/of verzorgers,
Ieder jaar weer staan de vrijwilligers van de Ouderraad (OR) klaar om de activiteiten in en rondom de
school samen met de leerkrachten tiptop voor elkaar te maken. Sinterklaas is reeds op bezoek geweest en
ook het kerstfeest was weer een grandioos succes. Met vereende krachten werken de leden van de
Ouderraad, klassen-ouders, hulp-ouders, juffen, meesters en vele anderen samen om onvergetelijk
momenten voor de kinderen te creëren. Dit alles is mogelijk door uw jaarlijkse financiële bijdrage. Als OR en
MR realiseren wij ons dat dit met name mogelijk is door uw vrijwillige steun. Het is ook onze taak om in de
gaten te houden dat deze mooie momenten voor uw kinderen blijven bestaan.
De realiteit van vandaag de dag ontgaat echter niemand en dus zien we dat de kosten voor verschillende
activiteiten stijgen. Zowel de algemene kosten als de BTW zijn gestegen. Daarom is de structuur van de
Ouderbijdrage iets aangepast t.o.v. eerdere jaren:
Gezin met één kind
€ 35,00
Gezin met twee kinderen
€ 50,00
Gezin met drie kinderen
€ 60,00
Elk extra kind
€ 10,00
Uiteraard zijn aanvullende vrijwillige donaties van harte welkom!
U mag er natuurlijk vanuit gaan dat de Ouderraad deze financiële steun op een goede
manier inzet voor uw kinderen. Toch lijkt het ons goed om te beginnen met een betere informatie
voorziening over de activiteiten die de OR en het Aquamarijn Team voor uw kinderen neerzet. Als
onderdeel hiervan wordt begin 2013 de pagina van de OR op de Aquamarijn website geheel aangepast
zodat u precies weet wie in de OR zitten en wat de OR voor uw kinderen betekent.
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Nu in korte vogelvlucht de activiteiten die de OR vanuit de Ouderbijdrage financiert. De grote terugkerende
feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en de avondvierdaagse vallen hier uiteraard onder. Minder bekend
is wellicht de bijdrage aan het klassengeld, waardoor de leerkracht net even iets meer kan doen in de klas,
zoals de aanschaf van een educatief spel waar anders geen budget voor is. Ook het voorleesontbijt en de
Kinderboekenweek worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage. De OR en MR hebben samen met het
bestuur van de Aquamarijn besloten om in de komende jaren meer aandacht te geven aan Sport, Muziek,
Cultuur en Kunstzinnige vorming.
Kortom het hele team van ouders, leerkrachten, OR, MR en bestuur staan voor de uitdagende taak om het
maximale voor uw kinderen eruit te halen. We zijn een super-enthousiast team en we hopen sterk op uw
voortdurende financiële steun! De Ouderraad ouderraad@cbsaquamarijn.nl
Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen Januari 2013
De kerstvakantie staat voor de deur en de huiskamer van het CJG is in deze periode gesloten. Voor januari
2013 staat er weer van alles op het programma. We wensen jullie eerst fijne feestdagen en een goede start
in het nieuwe jaar!
* Peutergym (10 keer): Start woensdag 9 januari van 15.00 tot 15.30 uur. De meeste kinderen bewegen
graag, gelukkig maar want bewegen is goed. Peutergym is voor kinderen van 2 tot 4 jaar een leuke manier
om in beweging te zijn, met spelletjes en materialen. B-slim en CJG Vinkhuizen organiseren samen
peutergym. De peutergym wordt gegeven in de speelzaal van De Vlint in de Vensterschool. Kosten € 5,00.
Aanmelding is nodig.
* Vragenuurtje Diëtiste: donderdag 10 januari van 10.00 tot 11.00 uur Elke maand komt een diëtiste een
uurtje in de huiskamer van het CJG. Ouders kunnen vragen stellen over voeding en beweging, kinderen die
niet willen eten, kinderen met gewichtsproblemen, last van verstopping, enz. Kom gerust langs als je vragen
hebt.
* Tijd voor Toekomst! Workshops voor Vrouwen (5 bijeenkomsten) vrijdag 11 januari. Van 9.00 tot 11.30 uur
bij de MJD in de Vensterschool. Heb je een tijdlang vooral voor je kinderen gezorgd en je hebt nu wat meer
tijd voor jezelf? Je wilt meer buitenshuis doen maar je weet nog niet wat? Misschien weer aan het werk of
vrijwilligerswerk? Of een opleiding? Volg dan de workshops van Zohrer Salim om uit te zoeken hoe jij straks
verder wilt. Er zijn 5 workshops op de vrijdagochtend. Aanmelding is nodig. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Deze workshops vallen onder het nieuwe wijkthema “Vinkhuizen Werkt!”. De komende
maanden vinden er meer activiteiten plaats in het kader van dit thema.
* Hans de Troubadour: maandag 14 januari van 11.30 tot 12.00 uur. Samen met je peuter genieten van de
liedjes en muziek van Hans de Troubadour? Dat kan in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen. Hans
de Troubadour komt elke maand in het CJG voor peuters en hun ouders. Heb je ook een peuter? Geniet
dan samen met je kind van de liedjes en gitaarmuziek van Hans de Troubadour.
* Zwangergroep ( 9 bijeenkomsten): start maandag 14 januari van 19.30 tot 21.30 uur. De Zwangergroep is
een ontmoetingsgroep voor aanstaande moeders. Ben je ongeveer 8-16 weken zwanger, dan kun je je
hiervoor opgeven. Gedurende de zwangerschap kom je 1 keer in de 2 weken bij elkaar. Bij twee
bijeenkomsten kun je je partner meenemen. Het is de bedoeling dat je naar alle bijeenkomsten komt. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Aanmelden is nodig.
* Speel Mee! Dinsdag 15 januari van 13.00 tot 15.00 uur. Speel Mee is voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar
samen met hun vader of moeder. Kinderen die nog niet naar de peuterspeelzaal of naar de kinderopvang
gaan kunnen tijdens de Speel Mee bijeenkomsten wennen aan het spelen in een groepje. Maar nog veilig
met papa of mama. De bijeenkomst begint met koffie en thee in het CJG. Daarna gaan kinderen en ouders
met de leidster naar de peuterspeelzaal, waar ze kunnen spelen of samen een activiteit doen.
* KIES bijeenkomst: voor kinderen van gescheiden ouders (6 bijeenkomsten).Start dinsdag 15 januari van
15.30 tot 16.30 uur. KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie) is een spel-en praatgroep voor kinderen die
een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben. In deze groep ontmoeten kinderen lotgenoten en
hebben zede gelegenheid om te leren met de scheiding om te gaan. Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen
meedoen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden is wel nodig.
* Inloopspreekuur Gezonde Leefstijl: vrijdag 25 januari van 10.00 tot 11.00 uur. Naast het maandelijkse
diëtistenuurtje in de huiskamer is er nu ook de mogelijkheid om individueel vragen te stellen aan de diëtiste
of gewichtsconsulent tijdens een maandelijks inloopspreekuur. Deze maand is Andrea Koops
(gewichtsconsulent) aanwezig. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie en aanmelden: Trudy van
der Ley, CJG consulent. Tel. 06-13198190, E-mail t.vanderley@cop-groningen.nl. Facebook: Centrum voor
Jeugd en Gezin Vinkhuizen. Bezoekadres: Veldspaatstraat 484/3.

Nieuwsbrief januari 2013 CBS AquaMarijn

De sociaal verpleegkundige op school: Lineke Nienhuis
Een kind opvoeden is leuk en als ouder doe je dat met zorg en liefde. Elke ouder vraagt zich echter wel
eens af hoe hij of zij iets moet aanpakken. En soms zijn er vragen. U kunt een afspraak met mij maken via
de leerkracht of de intern begeleider (Belinda Sikkema). Ik bel u vervolgens op om een afspraak te maken.
Het is ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen. Adresgegevens: Lineke Nienhuis, Sociaal
Verpleegkundige GGD Groningen,e-mail: lineke.nienhuis@hvd.groningen.nl T 050-3674194, M 0620611660
Agenda januari 2013
Maandag 7 januari
Maandag 7 januari
Maandag 7 januari t/m 18
januari
Woensdag 23 januari t/m 2
februari
Woensdag 23 januari
Vrijdag 25 januari
Dinsdag 29 januari
Donderdag 31 januari

Weer naar school
15.15 Nieuwjaarsgroet
Start LVSM (Cito leerlingvolgsysteem groepen 1 t/m/ 8)
Start Nationale Voorleesdagen
Voorleesontbijt
Rapporten mee naar huis
Rapportavond 1
Rapportavond 2

Piekobello en Glitter!
Wat hebben we genoten van de twee Kerstvieringen in de Stadskerk!
Het was geweldig om samen op deze wijze het Kerstfeest te vieren.
Iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegeholpen:
"Heel hartelijk bedankt!"
De opbrengst van onze actie "We gaan voor nul" is er één om erg dankbaar voor
te zijn: € 1172 !! De school rond het bedrag af op € 1200 !
Zo mogen we met elkaar het licht van Kerst de wereld in laten schijnen!
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